Regulamin Programu Partnerskiego Stał
e Przychody
Poniż
szy Regulamin zawiera zestaw zasad obowią
zują
cych wszystkich Partnerów Programu Partnerskiego
Stał
e Przychody Fakturownia.pl. Jego akceptacja i przestrzeganie jest koniecznym warunkiem osią
gnię
cia
korzyś
ci wynikają
cych z podjetej na jego mocy współ
pracy z Fakturownia.pl.

§ 1. Definicje

● Program Partnerski
Stał

e Przychody
- cał
oś
ćprogramu znajdują
ca siępod adresem
http://fakturownia.pl/program-partnerski

● Produkty
- plany podstawowe znajdują
ce sięw ofercie cennikowej Fakturownia.pl pod adresem
http://fakturownia.pl/cennik
, obję
te Programem Partnerskim Stał
e Przychody.

● Partner
- osoba fizyczna lub prawna uczestniczą
ca w Programie Partnerskim Stał
e Przychody.

● Nowy Klient
- Klient, który zarejestrowałsięza pomocąspersonalizowanego Linku Partnerskiego
zawierają
cego Numer Identyfikacyjny Partnera (Partner ID), zasubskrybowałsięna jeden z Planów
oraz dokonałpł
atnoś
ci.

● Umowa Partnerska
- umowa dotyczą
ca uczestnictwa w Programie Partnerskim Stał
e Przychody
zawarta mię
dzy Fakturownia.pl a Partnerem.

● Kwota Minimalna - 
kwota, która pozwala na zlecenie przez Partnera wypł
aty Prowizji.

● Link Afiliacyjny - 
Link prowadzą
cy do serwisu Fakturownia.pl, zawierają
cych Numer
Identyfikacyjny Partnera (Partner ID).

§ 2. Zasady ogólne

1.

Partnerami mogąbyćosoby fizyczne prowadzą
ce dział
alnoś
ćgospodarcząlub osoby prawne,
które zaakceptująUmowęi powyż
szy Regulamin Programu Partnerskiego Stał
e Przychody.

2.

Kandydat na Partnera bę
dą
cy osobąfizycznąmoż
e zawrzećumowęna warunkach okreś
lonych
poniż
ej, tylko jeż
eli posiada peł
nązdolnoś
ćdo czynnoś
ci prawnych.

3.

Uczestnictwo w Programie Partnerskim Stał
e Przychody jest bezpł
atne i dobrowolne.

4.

Partner nie jest pracownikiem ani przedstawicielem Fakturownia.pl. Partner nie ma prawa
podpisywaćż
adnych dokumentów w imieniu Fakturownia.pl i reprezentowaćsiebie i swojej
dział
alnoś
ci w imieniu tej firmy. Partner ma jedynie prawo przedstawiaćsięjako czł
onek
Programu Partnerskiego Stał
e Przychody.

5.

Nowi Klienci nie stanowiągrupy dotychczasowych uż
ytkowników programu Fakturownia.pl

6.

Czas trwania Programu jest ograniczony i trwa 3 lata od momentu nawią
zania współ
pracy
partnerskiej.

§ 3. Polecanie Klientów i identyfikacja Partnerów

1.

Każ
dy Partner otrzyma unikalny Numer Identyfikacyjny (Partner ID).

2.

Partner bę
dzie zdobywałNowych Klientów za pomocąLinków Afiliacyjnych – hiperł
ą
czy
prowadzą
cych do poleceńprogramu Fakturownia.pl, zawierają
cych Numer Identyfikacyjny
Partnera (Partner ID).

§ 4. Wynagrodzenie dla Partnera

1.

Partnerzy wynagradzani sąwył
ą
cznie za zakup planu przez poleconych przez nich Nowych
Klientów przy uż
yciu Linku Partnerskiego.

2.

Wysokoś
ćwynagrodzenia dla Partnerów wynosi 30% wartoś
ci pierwszej wpł
aty dokonanej przez
Nowego Klienta oraz 30% każ
dej nastepnej, jeś
li pomię
dzy pł
atnoś
ciami nie nastą
pi przerwa.

3.

4.

5.

Wynagrodzenie naliczane jest w momencie pobrania należ
noś
ci od Nowego Klienta.

Partner ma prawo do prowizji obowią
zują
cych w dniu dokonania transakcji.

Partner 
nie
jest wynagradzany za polecanie i zdobywanie nowych Partnerów Programu
Partnerskiego Stał
e Przychody. Rejestracja w Programie Partnerskim Stał
e Przychody jest
bezpł
atna i dobrowolna.

6.

Stan konta Partnera zawierają
cy sumęnależ
nych Prowizji znajduje sięw Panelu Klienta Programu
Partnerskiego Stał
e Przychody.

7.

Prowizje wypł
acane sąPartnerowi w chwili, gdy osią
gnąone KwotęMinimalną300 zł
. Wypł
ata
nastę
puje w formie przelewu na wskazane przez Partnera konto bankowe nie czę
ś
ciej niżraz w
miesią
cu, w odstę
pie co najmniej 30 dni.

8.

W celu wypł
acenia Prowizji, Partner bę
dą
cy osobąfizycznąnie prowadzą
cądział
alnoś
ci
gospodarczej wystawia Fakturowni.pl rachunek na odpowiedniąkwotę
. Partner bę
dą
cy osobą
fizycznąprowadzą
cądział
alnoś
ćgospodarcząlub osobąprawną
, wystawia odpowiedniąfakturę
.

§ 5. Metody promocji serwisu Fakturownia.pl

1.

Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiał
y, które pojawiąsięna jego stronach lub w jego
materiał
ach promocyjnych. Fakturownia.pl nie ponosi odpowiedzialnoś
ci za treś
ci dotyczą
ce
dowolnego aspektu jego produktów opublikowanych poza firmowąwitryną
.

2.

Jeś
li Partner umieszcza w swoich materiał
ach cenęPlanów, jest zobowią
zany uaktualniaćjąna
bież
ą
co do stanu faktycznego zgodnie z aktualnym cennikiem znajdują
cym siępod adresem
http://fakturownia.pl/cennik
.

3.

Partner jest obowią
zany znaćuregulowania prawne dotyczą
ce reklamy i ś
wiadczenia usł
ug drogą
elektroniczną
.

4.

Partner nie moż
e promowaćFakturownia.pl na stronach, które ł
amiąprawo, na stronach z
materiał
ami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalnąmuzykąlub innych,
których treś
ćlub forma mogązaszkodzićdobremu imieniu firmy.

5.

Partner zobowią
zany jest formuł
ować wszelkie komunikaty dotyczą
ce oferty Fakturownia.pl
prezentowanej w ramach Programu Partnerskiego Stał
e Przychody (w szczególnoś
ci mailingi,
treś
ci na stronach www Partnera sł
uż
ą
ce dział
aniom w ramach Programu Partnerskiego Stał
e
Przychody, treś
ćkorespondencji e-mail przesył
anej w ramach realizacji przez Partnera dział
ańw
zakresie Programu Partnerskiego Stał
e Przychody) w sposób nie pozostawiają
cy wą
tpliwoś
ci, iż
treś
ćzawarta w tych komunikatach pochodzi od Partnera, nie bezpoś
rednio od Fakturownia.pl.

6.

Partner nie bę
dzie promowałproduktów na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych
miejscach, których nie jest wł
aś
cicielem w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub
wywoł
ują
cy uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub wł
aś
cicieli.

§ 6. Bezpieczeń
stwo danych Partnera i jego Klientów

1.

Wszelkie zmiany danych osobowych i dot. konta bankowego Partnera wymagajądokonania zmian
przez Partnera.

2.

3.

Zmiana danych nie moż
e prowadzićdo wprowadzenia w bł
ą
d lub zmiany Partnera.

Bież
ą
ce dane dotyczą
ce Partnera i stanu jego konta wyś
wietlane na stronach Programu
Partnerskiego Stał
e Przychody musząbyćzgodne z prawdą
. Fakturownia.pl nie musi dochodzic
ich poprawnoś
ci.

4.

Działtechniczny Fakturowni.pl dopeł
ni wszelkich starań
, aby zabezpieczyćspójnoś
ći treś
ćbaz
danych.

5.

Partner zgadza sięna przesł
anie mu zmian Regulaminu i innych przydatnych informacji
zwią
zanych z Programem Partnerskim Stał
e Przychody. Odstą
pienie od chę
ci otrzymywania tego
typu powidomieńPartner skł
ada pisemnie.

6.

Publikowanie i rozpowszechnianie informacji wysył
anych Partnerowi oraz dostę
pnych w Panelu
Programu Partnerskiego Stał
e Przychody jest niedozwolone.

§ 7. Reprezentacja


1.

Partner bę
dzie starannie promowałmarkęFakturownia.pl zgodnie z przeznaczeniem narzę
dzia,
biorą
c pod szczególnąuwagęaktualnoś
ćprezentowanych przez siebie informacji.

2.

Partner nie bę
dzie obiecywałż
adnemu potencjalnemu lub Nowemu Klientowi usł
ug innych, niżte

ś
wiadczone przez Fakturownia.pl.

§ 8. Dezaktywacja konta Partnera

1.

Nieprzestrzeganie zasad powyż
szego Regulaminu bę
dzie skutkował
o dezaktywacjąkonta.

2.

Podję
cie przez Partnera jakichkolwiek dział
ańocenionych przez Fakturownia.pl jako szkodliwe
dla wyników sprzedaż
owych oraz jej dobrego imienia moż
e byćpodstawądo natychmiastowego
usunię
cia konta i rozwią
zania umowy z Partnerem.

3.

Uruchomienie przez Partnera dział
alnoś
ci konkurencyjnej wobec Fakturownia.pl wią
ż
e sięz
natchmiastowym rozwią
zaniem umowy mię
dzy stronami i skasowaniem konta Partnera bez
zachowania naliczonych prowizji.

4.

Na zdezaktywowane konto nie wpł
ywająż
adne nowe ś
rodki. Dotychczas zebrane nie mogą
zostac wypł
acone.

5.

Partner moż
e zakoń
czyćwspół
pracęw Programie Partnerskim Stał
e Przychody wysył
ają
c do
Fakturownia.pl pisemnąproś
bęo dezaktywacjękonta. W innym przypadku konto Partnerskie
zachowuje waż
noś
ć3 lata od począ
tku nawią
zania współ
pracy przez Partnera.

6.

Dezaktywacja konta w Programie Partnerskim Stał
e Przychody i zobowią
zańPartnera nie blokuje
w przyszł
oś
ci moż
liwoś
ci wznowienia współ
pracy.

7.

Partner ma prawo zgł
osićsiędo Fakturownia.pl o ponowne aktywowanie konta.

§ 9. Zmiany regulaminu.

1.

Obowią
zują
cy Regulamin Programu Partnerskiego Stał
e Przychody ł
ą
cznie z bież
ą
cymi
zmianami publikuje sięna stronie 
http://fakturownia.pl/program-partnerski
.

2.

O zmianach Regulaminu oraz o zmianach Prowizji, zespółFakturownia.pl bę
dzie powiadamiał
Partnerów drogąelektroniczną
, na wskazany przez Partnerów w Formularzu Rejestracyjnym adres
e-mail.

3.

Partner wyraż
a zgodęna otrzymywanie informacji dotyczą
cych Programu Partnerskiego Stał
e
Przychody na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail od Fakturownia.pl.

4.

W

sprawach

nieuregulowanych

w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy

powszechnie obowią
zują
cego prawa.

